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Uw gegevens

Geslacht * vrouw

Voorletters * W.M.M

Achternaam * Hoek

E-mailadres * miekehoek150@hotmail.com

Fractie * Het Vechtse Verbond

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * De fracties van Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond hebben een 
aantal vragen over de consequenties van de versoepelingvan het 
coronaregime

Inleiding * Zie vorige vragen dit is een vervolg omdat er per keer maar 10 vragen 
gesteld kunnen worden. In totaal bestaat de serie uit 4 delen. Bij ieder deel 
is de totale vragenlijst met onderbouwing toegevoegd als bijlage. Deze 
vragen zijn van 2 partijen gezamenlijk opgesteld. Maarssen 2000 en Het 
Vechtse Verbond. Graag ook beide logo's gebruiken indien mogelijk

Vragen

Vraag 1 * Andere fracties hebben in het fractievoorzitters overleg gevraagd naar de 
fiets- en vaarwegen en het toezicht hierop. 
a) Welke preventieve maatregelen of extra informatie en toezicht is 
hiervoor georganiseerd door de gemeente?

Vraag 2 * b) Is bijvoorbeeld een smal wandelpad als het Jaagpad afgesloten voor 
wandelaars?
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Vraag 3 * c) Zijn de zeer smalle fietspaden in en nabij Kockengen vanwege de 
smalte in de weekenden nog vrij toegankelijk. Sommige onderdelen van 
fietsroutes in het buitengebied zijn niet coronaproef te noemen? Kan de 
gemeente daar meer over publiceren de pagina 
https://stichtsevecht.nl/subonderwerpen/vaar-fiets-wandel-en-skate/ is nl 
niet gevuld

Vraag 4 * Openbare watertappunten: Op verzoek van Het Vechtse Verbond zijn de 
watertappunten afgesloten voor gebruik, dit i.v.m. het coronavirus. Dit 
staat niet vermeld op de site 
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1969/openbare-watertappunten/ of 
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/5056/noodverordening-en-
coronamaatregelen/, en is ook niet op de locaties zelf aangegeven, met 
een bordje “tijdelijk buiten gebruik i.v.m. corona”. 
a) Zouden deze alsnog geplaatst kunnen worden?

Vraag 5 * b) Zouden deze maatregelen ook op de website vermeld kunnen worden?

Vraag 6 * Bij voorbaat dank voor de beantwoording
Riette Habes, Maarssen 2000
Mieke Hoek, Het Vechtse Verbond

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* ja

Uw bijlage(n) * Vragen M2000 en Het Vechtse Verbond inzake consequenties van de 
versoepeling van het coronaregim.docx


